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Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund
(I-SEQS) “ ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเสนอขาย (IPO) “ 7 – 17 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลสรุปข้อมูลเบื้องต้นของกองทุน (Fund Overview)
นโยบายการลงทุน | Investment Policy

ชนิดหน่วยลงทุน | Share Class

ลงทุนในหุ้นไทยจดทะเบียนฯ เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%

แบ่งออกเป็น 6 ชนิด แยกตามประเภทผูล
้ งทุน และการจ่ายปันผล

เน้ น ลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) หรือที่เรียกว่า
ESG และใช้โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนอย่างเป็ นระบบ (Systematic) เพื่ อคัดเลือก
หุ้น และจัดพอร์ ตการลงทุนจากปั จจัย Risk Premia ทั้ ง 5 ด้าน ได้ แก่ แรงเหวี่ยง
(Momentum), มูลค่าตามปัจจัยพื้ นฐาน (Value), การถือครอง (Carry), สภาพคล่อง
(Liquidity) และคุณภาพ (Quality)
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I-SEQS-RD

ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน | Investment Advisor
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I-SEQS-ID

I-SEQS-DSSF

ผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ที่ลงทุนจานวนมาก

SSF

จ่ายปันผล

จ่ายปันผล

จ่ายปันผล

ลงทุนขั้นต่า
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I-SEQS-IA

I-SEQS-ASSF

ผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ที่ลงทุนจานวนมาก

SSF

ไม่จ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ลงทุนขั้นต่า
100

ลงทุนขั้นต่า
3,000,000

ลงทุนขั้นต่า
100

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม | Fees and Expenses

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) | อัตราปัจจุบัน (ต่อมูลค่า)

Arabesque Asset Management UK
บริษั ทหลั กทรัพย์ จัดการกองทุน (บลจ.) มืออาชี พในระดั บสากล ภายใต้การกากับ ดูแล
ของ ก.ล.ต. ประเทศอังกฤษ (FCA/UK) โดยเป็ นผู้นาด้ านการลงทุ นในหุ้ นอย่างยั่งยื น
(Sustainable Equites) ด้ วยการใช้กลยุทธ์ การลงทุนอย่างเป็ นระบบ (Rules-based
approach)
Arabesque Asset Management เป็ นบริษัทในเครือของ Arabesque Group ซึ่ง
เป็นบริษัทแถวหน้าระดับโลกด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์วิจัย
เชิงปริมาณ การลงทุนอย่างยั่งยืน การให้คาแนะนาการลงทุน และปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีสานักงานตั้งอยู่ทั่วโลก
เช่น แฟรงค์เฟิร์ต บอสตัน สิงคโปร์ และโตเกียว

ผู้จัดการกองทุน | Fund Manager
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ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) | อัตราปัจจุบัน (ต่อปี)
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อื่นๆ (Other) | อัตราเก็บจริง เรียกเก็บเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

อัตรา

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลฯ (Trustee fee)

0.0321% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)

0.0589% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)

ตามจริงแต่ไม่เกิน 3.21% ต่อปี

การทารายการ | Transaction
รายการ
อนพั ทย์ วนัสชัยพฤกษ์
ผู้จัดการกองทุนหลัก

ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
ผู้จัดการกองทุนรอง

ผลการดาเนินงานพอร์ตจาลอง และความเสี่ยง | Back testing & Risks

เงื่อนไข

วันทาการซื้อ

ทุกวันทาการก่อนเวลา 15.30 น.

วันทาการขาย

ทุกวันทาการก่อนเวลา 14.00 น.

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ภายใน 3 วันทาการ (T+3)

ระดับ 6

กองทุนรวมตราสารทุน

As end of April 2020

เอกสารฉบับนี้ เป็นเพี ยงข้อมูลเบื้องต้นของกองทุนเพื่ อสาหรับใช้ภายในเท่านั้น และเพื่ อใช้นาเสนอตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนโดยละเอียดจากจากหนังสื อชี้ชวน
โครงการ (Prospectus) และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Fund Fact Sheet) ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น สิ่ ง
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินต้นคืนน้อยกว่าจานวนเงินที่ได้ลงทุน

